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מספור וכתבו במחברת כיצד הן בנויות.  ,לפניכם מס' פסקות זהו את רכיביהן

  השורות יקל עליהם. 

  1פסקה מס' 

וכדי לשרוד חייבים תושבי המדבר  ,המדבר מאופיין בתנאים מאוד מיוחדים

ד התושבים שחייו חַ עצמם לתנאי החיים המיוחדים באזור זה. ַא את להתאים 

יודע להסתפק במועט  ,תאמים לתנאי המדבר הוא הבדואי. הבדואי, תושב המדברמו

ומצטיין בכוח הסבילות שלו. הוא מסוגל לסבול צמא במשך ימים מספר בלי לשתות 

אפילו טיפת מים. הוא מסתפק במעט אוכל. הוא אוכל פעמיים ביום בלבד, בבוקר 

הוא מקבל ממכירת שרס ובערב. מזונותיו העיקריים הם מאכלי חלב, חיטה ותי

תוצרתו בשווקים. בשר אוכל הבדואי רק באירועים מיוחדים, בעיקר כשיש לו 

שכן  ,אורחים. באירוע כזה הוא שוחט כבש. הקפה הוא המשקה האהוב על הבדואי

  כתב תלמיד    . במידה רבהלה הוא זקוק שעוזר לו לשמור על עירנות הוא 

  2פסקה מס' 

ודר ונקי. השאלה שנשאלת היא מי האחראי לנושא לם רוצים לבוא לבית מסוכ

מגיל הגן לקחת חלק פעיל בתפקידי הבית.  כבר הסדר והניקיון? יש לדרוש מהילדים 

בעידן המודרני יוצאים ההורים לעבודה וחוזרים מביתם כשהם עייפים ורעבים כמו 

 יה: סידור הבית,יהשנ "עבודתם"ילדיהם. לעתים בחזרתם הם נאלצים להתחיל ב

על ניקיונו, דאגה לצרכים המשותפים והפרטיים. אם כל אחד ישמור על הסדר ו

יוכלו  ,הניקיון האישי שלו ויתרום מס' דקות ביום לטובת הפעולות הכלליות שבבית

מנוחה ועשייה למען עצמם. מעורבות של  שלשעות  עטהנות ממיגם ההורים ל

  כתב תלמיד           הילדים מגיל צעיר חשובה.

  3' פסקה מס

עיקר הדבש הוא מזון בעל סגולות רבות. הוא לא רק מזין אלא גם מרפא. הוא יעיל ב

מניעת הצטננויות וזיהומי גרון. הוא משכך עייפות, עוזר במצבים של נדודי שינה ב

ודפיקות לב מהירות, וכן מטפל בבעיות קיבה ומעיים. תכונה אחרת וחשובה היא 

ם לא התגלתה שום מחלה שהועברה מאדם לאדם כושרו להשמיד חיידקים. עד היו

באמצעות דבש. במעבדות של חברות קוסמטיקה ידועות גילו, כי השימוש בדבש 

יעיל גם לעור הפנים ושומר על רעננותו. זו הסיבה שקרמים רבים מכילים דבש. 

יודעי דבר טוענים, כי הדבש הוא גם סגולה לשיפור הזיכרון. ראינו, אפוא, כי הדבש 

  פי מאמר מאת נעמי פרסול בעיתון "ראש אחד")-(על     מזון אידיאלי לאדם.הוא 
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